Pgb-plan

voor Begeleiding of
Beschut en beschermd wonen
Wat is belangrijk te weten bij de keuze voor een pgb?
•	U wilt zelf taken en verantwoordelijkheden op zich nemen die de
gemeente anders voor u zou doen.
• In dit pgb-plan beschrijft u voor welke ondersteuning en doelen
u een pgb wilt inzetten.
•	Waar ‘u’ staat in dit formulier, kunt u ook lezen: een door u
benoemde vertegenwoordiger. De naam van de vertegen
woordiger vult u in bij vraag 3. Uw vertegenwoordiger moet dit
formulier ook ondertekenen.
•	U gaat het gesprek aan met uw casemanager. Het pgb-plan kan in
dit gesprek worden meegenomen.
U mag bij dit plan hulp vragen aan iemand uit uw omgeving.
U kunt ook gratis hulp en advies krijgen via cliëntondersteuning.
Kijk op www.haarlem.nl/folders-wmo-voorzieningen
Let op: Met het indienen van dit pgb-plan is nog niet zeker dat u een
pgb toegekend krijgt. Dit plan helpt de gemeente bij de beoordeling of u
in aanmerking komt voor een pgb.
Voor meer informatie over het pgb verwijzen wij u naar
www.haarlem.nl/wmo-pgb of de website van de Sociale Verzekerings
bank, www.svb.nl/pgb.
Wilt u kijken of het bij u past om zelf uw zorg te organiseren? Doe dan
de pgb-test van Per Saldo op www.pgb-test.nl.
1 Persoonlijke gegevens
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
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2 Taken pgb
Bent u zelf in staat om de taken die horen
bij het beheer van een pgb uit te voeren?
Denk aan de administratie, het kiezen en
aansturen van de ondersteuner, een
begroting maken en het bewaken van
de kwaliteit van de ondersteuning.		 n Nee

n Ja. Ga door naar vraag 4

3 Vertegenwoordiger
U kunt de taken niet zelf doen, maar iemand uit uw omgeving (uw vertegenwoordiger) kan dat voor u doen.
Degene die deze taken voor u uitvoert, is niet de persoon die aan u de zorg verleent. Deze persoon werkt ook
niet bij de aanbieder waarvan u de zorg ontvangt. Als hierop een uitzondering nodig is, kunt u dit overleggen
met uw casemanager.
Voorletters  
Achternaam
Telefoonnummer
Mijn vertegenwoordiger is ook mijn		 n Bewindvoerder
			
n Mentor
			
n Curator
			
n Anders, namelijk:
4 Ondersteuning
Waarvoor heeft u ondersteuning nodig?

Waarom kiest u voor een pgb?

Welke doelen wilt u behalen met de
ondersteuning?

Welke ondersteunende activiteiten wilt
u inkopen met een pgb?
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Hoeveel uur of dagdelen heeft u nodig
aan ondersteuning?
Hoe lang denkt u ondersteuning nodig
te hebben?
Hoe gaat u de kwaliteit van de
ondersteuning beoordelen?

Wie gaat u inzetten als ondersteuner
of ondersteuners?
Organisatie 1
Naam contactpersoon
E-mail
Telefoon
			
n Dit is een professionele zorgverlener
			
n Dit is een zorgverlener uit mijn omgeving /of familie
Wie gaat u inzetten als ondersteuner
of ondersteuners?
Organisatie2
Naam contactpersoon
E-mail
Telefoon
			
n Dit is een professionele zorgverlener
			
n Dit is een zorgverlener uit mijn omgeving /of familie
Wie gaat u inzetten als ondersteuner
of ondersteuners?
Organisatie 3
Naam contactpersoon
E-mail
Telefoon
			
n Dit is een professionele zorgverlener
			
n Dit is een zorgverlener uit mijn omgeving /of familie
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5 Ondertekening
		

Aanvrager			Ondertekening vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Naam
Plaats
Datum
Handtekening
Dit pgb-plan is onderdeel van de is onderdeel van het onderzoek.
U neemt dit formulier mee naar het gesprek met de casemanager.
Als u bij vraag 3 heeft aangegeven dat iemand anders dan u zelf het pgb
beheert, dan vraagt u deze persoon mee naar het gesprek. Heeft
u dit gesprek al gehad? Stuur dan dit formulier mee met het getekende
onderzoeksverslag.
U ontvangt binnen twee weken na de aanvraag antwoord. Dat staat in
een beschikking.
Om te zien of u het pgb op de juiste manier én volgens afspraak
besteedt, kan de gemeente op elk moment uw gegevens onderzoeken.
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